تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي
الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )٢١٣وتاريخ١٤٣٢/٧/١١ :هـ
والمعدل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )٢١٧وتاريخ١٤٣٨/٤/١١ :هـ

تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي

بسم هللا الرحمن الرحيم
قرار رقم ( )٢١٣وتاريخ١٤٣٢/٧/١١ :هـ
إن مجلس الوزراء
بعد االطالع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم /٣٩٢٠٧ب وتاريخ
١٤٣١/٩/١١هـ ،المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم  ١٦٣٠وتاريخ
١٤٣١/٥/٢٦هـ ،المرافق له مشروع تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي ،المعد بنا ًء على قرار مجلس
الوزراء رقم ( )٣١٥وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ.
وبعد االطالع على الفقرة ( )٢من المادة ( )٢٤من نظام مجلس الوزراء ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ)١٣/
وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبعد االطالع على النظام األساسي لجمعية الهالل األحمر ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م  )١٤ /وتاريخ
١٣٨٦/٤/١٢هـ.
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )٣١٥وتاريخ ١٤٣٠/٩/١٧هـ.
وبعد االطالع على مشروع التنظيم المذكور.
وبعد االطالع على المحضر رقم ( )٢٤٧وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٦هـ ،والمحضر رقم ( )٢٠١وتاريخ
١٤٣٢/٥/١٦هـ ،المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد االطالع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( )٣٦٦وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦هـ.
يقرر
الموافقة على تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي اللييةة المرافقة
رئيس مجلس الوزراء
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تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي
الملدة األولى:
يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت في هذا التنظيم  -المعاني المبينة أمام كل منها:
المملكة :المملكة العربية السعودية.
الهيـئة :هيئة الهالل األحمر السعودي.
التنظيم :تنظيم هيئة الهالل األحمر السعودي.
المجلس :مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس :رئيس الهيئة.

الملدة الثلنية:

*

هيئة الهالل األحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ،ترتبط بوزير الصحة  ،ويكون
مقرها الرئيس في مدينة الرياض ،ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة ،ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج
المملكة بحسب الحاجة.

الملدة الثللثة:
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف األربع لعام ١٩٤٩م ،والبرتوكولين اإلضافيين لها لعام
١٩٧٧م ،واالتفاقيات والبروتوكوالت المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفا ً فيها ،وقرارات ومبادئ
الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر.

الملدة الرااعة:
الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة واآلالم البشرية ،دون تمييز أو تفرقة في
المعاملة ألي سبب.

الملدة الخلمسة:
مع عدم اإلخالل باختصاصات الجهات األخرى ،تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات اآلتية:
 )1االستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة لإلدارات الطبية في القطاعات العسكرية
على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع األحوال
المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف األربع لعام ١٩٤٩م والبروتوكولين اإلضافيين لها لعام ١٩٧٧م،
ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي:
أ) نقل الجرحى والمرضى ،وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهالل األحمر السعودي في المواقع التي
تحددها القيادة العسكرية.
ب) توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب.
ج) التوسط في تبادل المراسالت الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.
د) العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات اإليواء واألدوية وجميع ما يلزم لعالج المرضى
والجرحى والعناية باألسرى.
 )2تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهالل األحمر في
المملكة.
 )3تقديم الخدمات اإلسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ،ويشمل ذلك النقل
اإلسعافي ،والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث.
 )4االستعداد واالستجابة لحاالت الكوارث ،واإلسهام في تقديم خدمات اإلغاثة داخل المملكة وفقا ً للخطة
الوطنية المعتمدة المنظمة لذلك.
 )5المساهمة في تقديم اإلغاثة السعودية ومساعدة ضحايا الكوارث خارج المملكة.
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 )6التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت هللا الحرام.
 )7العمل على تدريب أفراد المجتمع على اإلسعافات األولية وكيفية االستجابة والتعامل مع الكوارث
والحوادث ،ونشر الوعي والثقافة الصحية ،وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية
المتخصصة.
 )8المساهمة في تقديم الخدمات الصحية واإلنسانية واالجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.
 )9نشر المبادئ اإلنسانية للحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر .والقانون الدولي اإلنساني
لترسيخ القيم اإلنسانية في المجتمع.
 )10توثيق العالقات وتبادل الخبرات والمساعدات مع عناصر الحركة الدولية للهالل األحمر والصليب
األحمر وغيرها من الهيئات المماثلة.
 )11تشجيع أفراد المجتمع ـ وال سيما فئة الشباب ـ على التطوع في نشاطات الهيئة.
 )12القيام بغير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحقق أهداف الهيئة.

الملدة السلدسة:
تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم
على نحو ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية والنظام األساسي للحكم واألنظمة المعمول بها،
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في األمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة
وخارجها.

الملدة السلاعة:
تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي:
 )1داخل المملكة :هالل أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهالل متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى
الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ،ويتوسط الهالل رمز الدولة السيفان باللون الذهبي
والنخلة باللون األخضر محاطا ً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية واإلنجليزية.
 )2خارج المملكة :هالل أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهالل متجهين إلى اليمين بالنسبة
إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ،محاطا ً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية
واإلنجليزية.
وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب االتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة.

الملدة الثلمنة:
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل االنتقال
الخاصة بها ومرافقها األخرى ،ولها أن ترفع علما ً عليه شارتها ،وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقا ً لما
تقرره لوائح الهيئة.

الملدة التلسعة:
فيما عدا الحاالت التي يقرها التنظيم أو االتفاقيات الدولية المنظمة ألنشطة الهالل األحمر والصليب األحمر،
ال يجوز للغير استخدام شارة الهيئة ،وللهيئة الحق في اتخاذ اإلجراء القانوني الالزم لمنع استخدامها.

الملدة العلشرة
تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها
المملكة ،بما يسمح لها بالعمل وفقا ً للمبادئ األساسية للحركة الدولية للهالل األحمر والصليب األحمر،
والقانون الدولي اإلنساني ،وقرارات المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر.
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الملدة الحلدية عشرة
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو اآلتي:
رئيسا
 )1وزير الصحة
*
عضوا ً ونائب للرئيس
 )2رئيس الهيئة
عضوا ً
 )3ممثل لوزارة الصحة
ً*
عضوا
 )4ممثل لوزارة العمل والتنمية االجتماعية
عضوا ً
 )5ممثل للمديرية العامة للدفاع المدني
عضوا ً
 )6ممثل لهيئة حقوق اإلنسان
على أال تقل مرتبة ممثلي هذه الجهات عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
 )7سبعة أعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على ترشيح رئيس المجلس لمدة ثالث سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ً*

الملدة الثلنية عشرة
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة واإلشراف عليها وتصريف أمورها ،ويتخذ جميع
القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ،وله على وجه خاص ما يأتي:
 )1إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة.
 )2إصدار اللوائح اإلدارية والمالية ،باالتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
 )3إصدار اللوائح الالزمة لتسيير عمل الهيئة.
 )4إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
 )5الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب.
 )6تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
 )7الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير
السنوي تمهيدا ً لرفع ذلك وفقا ً لإلجراءات النظامية المتبعة.
 )8إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات واإلعانات والمنح والوصايا واألوقاف ،بما ال يتعارض مع
القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية.
 )9تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ،وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم
ومزاياهم المالية.
 )10إقرار القواعد والتنظيمات الخاصة بتنمية موارد الهيئة واستثماراتها.
 )11تقدير اإلعانات ومستوى ونوع خدمات اإلغاثة التي تقدمها الهيئة داخل المملكة وخارجها.
 )12إقرار التوجهات والسياسات الخاصة بعالقة الهيئة بمنظمات الحركة الدولية للهالل األحمر والصليب
األحمر وغيرها من المنظمات ذات العالقة بأعمالها.
 )13إقرار قواعد منح الشارات واألوسمة والشهادات الفخرية والعضوية.
 )14إقرار القواعد التي تنظم التطوع في أعمال الهيئة ،وفقا ً للخطة العامة المنظمة لذلك.
 )15إقرار الخطط والقواعد التي تنظم عمل الهيئة في حاالت الطوارئ وفقا ً للخطة المعتمدة المنظمة لذلك.
وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصالحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسئولي
الهيئة*.

الملدة الثللثة عشرة
 )1يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ،ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر
في المملكة بناء على طلب رئيسه.
 )2يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثالثة أشهر على األقل ،ولرئيس المجلس دعوته لالجتماع متى
دعت الحاجة إلى ذلك ،أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على األقل عقد اجتماع ،ويجب أن تشتمل
الدعوة على جدول األعمال.
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)3
)4
)5
)6

ينعقد االجتماع بحضور أغلبية األعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ،أو نائبه* ،وللمجلس أن يدعو
لحضور جلساته من يرى االستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
تصد ر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي يصوت مع
رئيس الجلسة ،وال يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه ،وللعضو تسجيل
اعتراضه وأسباب االعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
ال يجوز للمجلس أن يصدر قرارا ً بعرضه على األعضاء متفرقين إال في حالة الضرورة ،ويشترط
عندئ ٍذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار كتابة ،ويعرض هذا القرار على المجلس في أول
اجتماع الحق إلثباته في محضر االجتماع.
تُثبت مداوالت المجلس في محاضر يوقعها رئيس االجتماع واألعضاء الحاضرون ،وللعضو تسجيل
اعتراضه وأسباب االعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.

الملدة الرااعة عشرة
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ،ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف
شؤونها وفقا ً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس ،ويختص بما يلي:
 )1اإلشراف على إعداد السياسات العامة ،والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة ،ورفعها إلى المجلس.
 )2اإلشراف على سير العمل في الهيئة من خالل اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
 )3اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى المجلس.
 )4تمثيل الهيئة أمام القضاء والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات األخرى ،داخل المملكة وخارجها.
 )5إصدار قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة ،واعتماد المكافآت والجزاءات لجميع منسوبي الهيئة
وفقا ً لألنظمة واللوائح المعمول بها.
 )6اإلشراف على إعداد اللوائح الالزمة لتسيير العمل في الهيئة ،واعتماد إجراءات العمل المبنية على
اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس.
 )7الصرف من الميزانية المعتمدة ،واتخاذ جميع اإلجراءات المالية وفق األنظمة واللوائح المقرة.
 )8اإلشراف على إعداد التقرير السنوي والتقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها ،وعرضها على
المجلس.
ي من صالحياته إلى من يراه من مسؤولي الهيئة.
وللرئيس بقرار منه تفويض أ ٍٍّ

الملدة الخلمسة عشرة

يكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ،وفقا ً للهيكل التنظيمي للهيئة ،يعينون بقرار من المجلس بنا ًء على ترشيح
الرئيس ،ويتولى نواب الرئيس األعمال والصالحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به
التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.

الملدة السلدسة عشرة
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ،سواء من األفراد أو األشخاص ذوي الصفة االعتبارية،
وفق قواعد يقرها المجلس.

الملدة السلاعة عشرة
باستثناء الرئيس ،تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي
المؤسسات والهيئات العامة ،وفقا ً ألحكام األمر السامي رقم ( /٥٤٦٤م ب) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٠هـ.
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الملدة الثلمنة عشرة

تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقا ً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة .وتتكون أموال الهيئة
مما يأتي:
 )1االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
 )2اإلعانات والمنح الحكومية.
 )3التبرعات والهبات والوصايا واألوقاف.
 )4اشتراكات األعضاء.
 )5العوائد الناتجة من استثمار أموالها.
 )6الموارد األخرى التي يوافق عليها المجلس.

الملدة التلسعة عشرة
أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ،وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها
وتستثمرها ،ولها إنشاء شركات أو االشتراك في تأسيسها وفقا ً لألساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع
أهدافها ومهماتها وفقا ً لقواعد يقرها المجلس ،دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة
المخاطر.

الملدة العشرون
تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ،ولها فتح حسابات في البنوك
المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

الملدة الحلدية والعشرون
تسعى الهيئة إلى تكوين مال احتياطي لمواجهة الطوارئ والحاالت االستثنائية يستقطع من الوفورات التي
تتحقق في ميزانيتها السنوية التي يكون مصدرها الهبات والتبرعات واإلعانات والوصايا واألوقاف والموارد
التي يقرر المجلس تخصيصها لهذا الغرض من غير االعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة ،على
أال يتجاوز مقدار المال االحتياطي ( )%١٠من الميزانية السنوية للهيئة .ويحتفظ بالمال االحتياطي للهيئة
رصيدا ً نقديا ً في أحد البنوك ،وال يجوز التصرف فيه إال في الحاالت االستثنائية التي يقدرها المجلس ،ويجوز
في حالة االستعجال التصرف في المال االحتياطي بقرار من الرئيس ،على أن يعرض ذلك على المجلس
في أول اجتماع له للنظر في إقراره.

الملدة الثلنية والعشرون
تبدأ السنة المالية للهيئة وتنتهي مع السنة المالية للدولة.

الملدة الثللثة والعشرون
مع عدم اإلخالل باختصاص ديوان المراقبة العامة ،يكون للهيئة مراقب مالي داخلي .ويعين المجلس مراجع
حسابات خارجيا ً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة ،ويحدد أتعابهم .وإذا تعدد مراجعو الحسابات
فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة .ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس،
ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه بعد موافقة المجلس عليه.

الملدة الرااعة والعشرون

ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خالل تسعين يوما ً من تاريخ انتهاء السنة المالية،
ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
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الملدة الخلمسة والعشرون

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ،ويعمل به بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره.

الملدة السلدسة والعشرون
يحل هذا التنظيم محل النظام األساسي لجمعية الهالل األحمر ،الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )١٤/وتاريخ
١٣٨٦/٤/١٢هـ ،ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
........................
* عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )٢١٧وتاريخ١٤٣٨/٤/١١ :هـ

--------------------------------------------------------------
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